
Zakres ubezpieczenia WARIANT I WARIANT II

Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, zawału serca, krwotoku 
śródmózgowego 55 000 zł 75 000 zł

Śmierć ubezpieczonego 27 500 zł 37 500 zł

Trwały uszczerbek spowodowany NW, zawałem serca, krwotokiem 
śródmózgowym
• za 1% uszczerbku
• za 100% uszczerbku

440 zł
44 000 zł

600 zł
60 000 zł

Śmierć małżonka 11 000 zł 15 000 zł

Śmierć małżonka w wyniku NW 22 000 zł 30 000 zł

Śmierć rodzica ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego 1 650 zł 2 250 zł

Ciężka choroba (Wariant Podstawowy - 17 ciężkich chorób) 
anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,  
choroba Creutzfeldta-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy,  
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV 
będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV, będące 
powikłaniem transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa

3 300 zł 4 000 zł

Dzienne świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego spowodowanego NW
(max za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu spowodowanego NW) 40 zł /dzień 40 zł /dzień

Dzienne świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego z każdej przyczyny,  
w tym choroby 20 zł /dzień 20 zł /dzień

Karta Klubu Nauczyciela TAK TAK

Gwarancja kontynuacji TAK TAK

Składka miesięczna 63,60 zł 79,50 zł

PRZECHODZISZ NA EMERYTURĘ? 
NIE TRAĆ NABYTYCH W SZKOLE ŚWIADCZEŃ OCHRONNYCH!

EDUKACJA EMERYT - oferta przygotowana przez PZU Życie SA oraz NAU S.A.

To ubezpieczenie zapewniające pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację 
grupowego ubezpieczenia na życie EDUKACJA.

Preferencyjne warunki oraz szeroki zakres świadczeń ochronnych dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia 
ubezpieczonych. Ochroną mogą być objęci:

• pracownicy oświaty, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Edukacja, nie ukończyli 69. roku życia i przechodzą na emeryturę 
lub przebywają na świadczeniu kompensacyjnym,

• pełnoletnie dzieci lub współmałżonek ubezpieczonego pracownika oświaty, o którym mowa powyżej, którzy byli ubezpieczeni w ramach 
programu Edukacja i nie ukończyli 69. roku życia.

Ubezpieczenie kończy się w rocznicę polisy w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony osiąga 75. rok życia.

Po zakończeniu tego ubezpieczenia można zawrzeć kolejne ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane.

Aby skorzystać z oferty z ograniczonymi karencjami oraz bez badań medycznych, chęć kontynuacji ubezpieczenia należy 
zgłosić nie później niż 2 miesiące po odejściu na emeryturę.

Zakładem ubezpieczeń jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA. Ten materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia 
dostępnych na stronie nau.pl oraz u naszych przedstawicieli.

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 
00-379 Warszawa

infolinia: 801 11 22 55 | tel.: (22) 696 72 70
www.nau.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
I POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY!


